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1. “Benzetme amacı olmadan bir sözcüğün ilgili olduğu 

başka bir sözcük yerine kullanılmasına ad aktarması 

denir. Örneğin: 'Bu olay üzerine bütün köy ayaklandı.'  

cümlesinde 'bütün köy' ifadesi 'köy halkı' yerine 

kullanılmıştır.” 

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir ad 

aktarması yoktur? 

A) O evine son derece bağlı bir insandır. 

B) Sınıf piknik gününü heyecanla bekliyordu. 

C) İstanbul’dan kalkan uçak az önce Ankara’ya indi. 

D) Seyirciler golü coşkuyla alkışladı. 

 

2. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yansımadan 

türemiş bir sözcük kullanılmıştır? 

A) Sınıftan büyük bir gürültü duyuldu. 

B) Küçük kedinin boğazında bir hırıltı var. 

C) Duvardaki girinti dikkatini çekmedi mi? 

D) Yaşlı adam büyük bir sarsıntı geçirdi. 

3. Aşağıdaki cümlelerde geçen ikilemelerden hangisi 

farklı bir yolla oluşturulmuştur? 

A) Düşe kalka bugünlere gelebildik. 

B) Eski püskü eşyalarını internette satmış. 

C) Adam eğri büğrü bir patikada yürüyordu. 

D) Ödev mödev yapmayacağım diye tutturdu. 

4.” Duvarları ve tavanı(1) uzun bir kışın(2) etkisiyle 

kararmış bu yer odasında hapis gibi duran bodur ve 

çirkin(3) ocak(4), içindeki odunları(5) sanki hiddetle(6) 

yakıyor, bir an evvel yutmaya çalışıyordu.” cümlesinde 

numaralandırılmış sözcüklerden hangileri soyut 

anlamlıdır? 

A) 2 ve 3   B) 3 ve 5 

C) 5 ve 6   D) 3 ve 6 

 

5. “Somut anlamlı bir sözcük soyut bir anlam 

kazanabilir. Örneğin:  'Can çok yürekli bir çocuktur. '' 

cümlesinde 'yürek' sözcüğü normalde somut bir 

sözcükken bu cümlede 'korkusuz, cesur' anlamında 

kullanılmıştır.” 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yol” sözcüğünde 

benzer bir şekilde kullanılmıştır? 

A) Yarın sabah erkenden yola çıkmalıyız. 

B) Köye ulaşmak için bu yolu takip edin. 

C) Soruyu farklı bir yolla çözdüm. 

D) Sel bu yoldaki köprüyü yıkmış.  

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kitap” sözcüğü 

genel anlamlı olarak kullanılmıştır? 

A) Kitapsız bir ev olmamalı bence. 

B) Hediye ettiğin kitabı bitirdim. 

C) Bu kitabı kesinlikle öneriyorum. 

D) Kitabını evde mi unuttun? 

7.  ▫ Suyun derinliği boyumu geçti. 

 ▫ Derin düşünceler içindeydi. 

 ◦ Ne kadar da ağır bir çanta almışsın. 

 ◦ Ağır sözleri onu çok incitti. 

 ▫ Bu işten iyi para kazandık. 

 ▫ Ne kadar iyi bir insansın. 

 ◦ Bu iş incelik istiyor. 

 ◦ İnce bir alayla güldü. 

Yukarıdaki cümlelerde hangi sözcük hem nitel hem 

de nicel anlamıyla bir arada kullanılmamıştır? 

A) iyi    B) ince 

C) ağır    D) derin 
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8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde somut anlamlı bir 

sözcük soyut anlam kazanacak şekilde kullanılmıştır? 

A) Ne yapıp edip sınavı kazanacağım. 

B) Selden sonra her şeylerini kaybettiler. 

C) Bu iş dünden beri kafamı kurcalıyor. 

D) İhtiyar adam sakin sakin uzaklaştı. 

 

9. Aşağıdaki ikilemelerden hangisi yansıma 

sözcüklerden oluşmamıştır? 

A) Üst kattan tıkır tıkır sesler geliyordu. 

B) Pırıl pırıl bir evlat yetiştirmişsiniz. 

C) Çay bir saattir fokur fokur kaynıyor. 

D) Fısır fısır konuşup durmayın lütfen. 

 

10. “Bir duyuyla algılanabilen kavram ya da varlığın 

başka bir duyuya aktarılarak algılanmasına duyu 

aktarımı denir. Örneğin: 'Tatlı bir rüzgâr esiyordu 

sahilde.' cümlesinde tatma duyusundan dokunma 

duyusuna aktarma yapılmıştır.” 

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir duyu 

aktarımı yapılmamıştır? 

A)Müdür toplantıda son derece sert konuştu. 

B) Keskin bir küf kokusu odayı kapladı. 

C) Yumuşak sesiyle hoş bir türkü söyledi. 

D) Saygısız tavırlarıyla herkesi kızdırdı. 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki ikilemeyi 

oluşturan sözcükler tek başlarına kullanılamaz? 

A) Abur cubur yemeye bir son vermelisin. 

B) Ağır ağır bahçeye doğru yürüdü. 

C) Aşağı yukarı kırk yaşlarında görünüyordu. 

D) Bir işi de doğru dürüst halledemezsin. 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde somut bir sözcük 

ek alarak soyut bir anlam kazanmıştır? 

A) Sana hiçbir kötülük yapmadım. 

B) Balkondaki çiçeklik ne kadar güzelmiş. 

C) Bu kadar da yüzsüz olunmaz ki! 

D) Bitkileri susuz bırakma lütfen. 

 

13. “Bir varlığın ya da kavramın birden fazla sözcükle 

ifade edilmesine dolaylama denir. 'Aslan' yerine 

'ormanlar kralı' demek ya da 'kaleci' yerine 'file 

bekçisi' demek birer dolaylama örneğidir.” 

Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde 

dolaylama vardır? 

A) Yeni eğitim döneminin kitapları basılmış. 

B) 10 Kasımda ulu önderi saygıyla andık. 

C) Dün gün boyu Mehmet Akif’i okudum.  

D) O en iyi yazarlarımızdan biridir. 

 

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "hafif" kelimesi 

nicel anlamda kullanılmıştır? 

A) Hafif bir yemeğin ardından yola koyulduk. 

B) Hafif bir ceza ile bu işten paçayı kurtardı. 

C) Hafif bir iş olunca kolayca hallediverdim. 

D) Hafif bir valizle havaalanına giriş yaptım. 

 

15. Aşağıdaki cümlelerde geçen ikilemelerden hangisi 

farklı bir yolla oluşturulmuştur? 

A) Er geç haklı olduğumu anlayacaksın. 

B) Acı tatlı birçok anıyı birlikte andık. 

C) Bu halimizi görünce eş dost ne der? 

D) İleri geri konuşup duruyor işte. 
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Cevap Anahtarı 

1.D 2.B 3.A 4.D 5.C 6.A 7.B 8.C 

9.B 10.D 11.A 12.C 13.B 14.D 15.C 16. 

 

 

  

  

  

  

 

 

 


